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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers upplevelser av kränkande behandling på 

idrott och hälsa-lektioner i skolan. Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi intervjuat 

åtta elever i årskurs ett på gymnasiet angående kränkningarnas förekomst i olika situationer, 

samt hur kränkningarna yttrar sig. Våra intervjuer har genomförts i en idrottklass i en stad i 

södra Sverige. Eftersom vi ville undersöka både flickor och pojkars upplevelser intervjuade vi 

fyra pojkar och fyra flickor. Resultatet från intervjuerna visar att några av de intervjuade 

upplever ett beteende mellan eleverna som kan ses som kränkande på lektionerna i idrott och 

hälsa. Kränkningarna är situationsbundna och innebörden av kränkningarna är olika beroende 

på relationen mellan den utsatte och den som kränker. Detta resultat behandlar vi utifrån det 

Connell (2008) berör angående maskulinitetsteorin. Vi tar även med Fundberg (2003) och 

Andreassons (2007) tolkningar av denna teori. 

 

Nyckelord: Kränkningar, idrott och hälsa, gymnasiet, kvalitativ, 

maskulinitetsteorin, genus. 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Förord .............................................................................................................................................................. 7 

2. Inledning ........................................................................................................................................................ 8 

3. Syfte och frågeställningar ......................................................................................................................... 9 

4. Bakgrund ..................................................................................................................................................... 10 

4.1 Definitioner .....................................................................................................................................................................10 

4.1.1 Psykiska kränkningar .............................................................................................................................. 10 
4.1.2 Verbala kränkningar ................................................................................................................................ 10 
4.1.3 Fysiska kränkningar ................................................................................................................................. 10 

4.2 Studier om kränkningar ............................................................................................................................................11 

4.2.1 Föreningsidrott .......................................................................................................................................... 11 
4.2.2 Skola ................................................................................................................................................................ 12 
4.2.3 Idrott och hälsa i skolan .......................................................................................................................... 14 

5. Teoretiskt perspektiv ............................................................................................................................. 16 

6. Metod ............................................................................................................................................................ 19 

6.1 Genomförande ...............................................................................................................................................................19 

6.2 Forskningsetik ...............................................................................................................................................................20 

6.4 Intervjuerna ....................................................................................................................................................................21 

6.5 Bearbetning ....................................................................................................................................................................21 

6.6 Metoddiskussion ...........................................................................................................................................................22 

7. Resultat ........................................................................................................................................................ 23 

7.1 Stämningens betydelse i klassen ...........................................................................................................................23 

7.2 Elever i en idrottsklass beskrivningar av kränkande behandling relaterat till idrott och hälsa-

lektionerna ..............................................................................................................................................................................24 

7.2.1 Trygghet i den idrottsliga prestationen ........................................................................................... 24 
7.2.2 Lagidrotten sätter normen för språket ............................................................................................ 25 

7.3 Flickor respektive pojkars upplevelser av kränkande behandling på idrott och hälsa-

lektionerna i en idrottklass .............................................................................................................................................26 

7.3.1 Upplevelser av kränkande språk ........................................................................................................ 26 
7.3.2 Omklädningsrummet, en trygg arena för idrottare .................................................................... 27 

8. Analys ........................................................................................................................................................... 29 

8.1 Elever i en idrottsklass beskrivningar av kränkande behandling relaterat till idrott och hälsa-

lektionerna ..............................................................................................................................................................................29 



 

6 

8.2 Flickor och pojkars upplevelser av kränkande behandling på idrott och hälsa-lektionerna i en 

idrottklass ...............................................................................................................................................................................31 

9. Diskussion ................................................................................................................................................... 34 

9.1 Elever i en idrottsklass beskrivningar av kränkande behandling relaterat till idrott och hälsa-

lektionerna ..............................................................................................................................................................................34 

9.2 Flickor respektive pojkars upplevelser av kränkande behandling på idrott och hälsa-

lektionerna i en idrottklass .............................................................................................................................................36 

9.3 Reflektion kring studiens genomförande ..........................................................................................................38 

9.4 Vidare studier .................................................................................................................................................................39 

10.1 Internetkällor ..............................................................................................................................................................41 

 

 

 

  



 

7 

1. Förord 

Vi har skrivit vår uppsats tillsammans från början till slut vilket gjort genomförandet lättare 

för oss, då vi hela tiden kunnat bolla ideér med varandra.  Vi vill tacka eleverna som ställde 

upp i intervjuerna till vår undersökning vilket gjorde det möjligt för oss att genomföra arbetet 

och deras lärare som ordnade intervjuerna till oss. Vi vill även tacka vår handledare Katarina 

Schenker som hela tiden funnits till hand under tidens gång för att hjälpa och guida oss 

igenom hela uppsatsen.  

 

Kalmar 1303 

Josefin Sjönvall & Viktor Blücker Bäckström 
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2. Inledning 

”Jag är ganska rädd att få kommentarer när jag byter om och att någon ska komma in när jag 

duschar” (Friends, 2012, s. 20) 

 

”Ifall andra skrattar åt en. Eller kanske viskar om en och gör miner. Om man kanske gör fel 

på någon sport” (Friends, 2012, s. 20) 

 

”När elever får välja lag brukar jag alltid bli vald sist” (Friends, 2012, s. 20) 

 

Dessa citat fick oss att bli intresserade av hur elever egentligen upplever idrott och hälsa-

lektionerna i skolan, och om eleverna upplever undervisningen i idrott och hälsa som en 

otrygg plats där kränkande behandling förekommer.  I och med att ämnet idrott och hälsa är 

så pass ”blottande” då aktiviteterna ofta utförs inför hela gruppen blir det tydligt vilka elever 

som inte har så hög kompetens inom ämnet. Detta är något som skulle kunna göra att 

lektionerna i idrott och hälsa blir just en arena för kränkande behandling. Även om de flesta 

elever känner trygghet på sin skola finns det dem som kan relatera till de ovanstående citaten 

(Friends, 2012, 20).  

 

Det finns en del undersökningar som berör kränkande behandling i grundskolan. I en rapport 

gjord av Friends (2012) framkommer det att kränkningar i olika former, mellan eleverna, 

förekommer på de studerade skolorna. Rapporten pekar på att verbala kränkningar är den 

vanligaste formen, så som ryktesspridning, elaka ord och hot. De vanligaste anledningarna till 

kränkningars uppkomst är faktorer som sport, kläder, intressen och musik (Friends, 2012). 

Detta berör skolorna i allmänhet och säger inte direkt något om kränkningarnas förekomst på 

idrott och hälsa-lektionerna. Enligt oss verkar det som att forskning om kränkningars 

förekomst avtar efter högstadiet. Vi vill därför i vår undersökning studera gymnasieelevers 

upplevelser av kränkningar på idrott och hälsa-lektionerna. 
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  3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att studera en idrottsklass elevers upplevelser av kränkande 

behandling på idrott och hälsa-lektionerna på gymnasiet. Eftersom vi i vår studie har ett 

genusperspektiv kommer vi att undersöka både flickors och pojkars förståelse av vad som 

anses kränkande i samband med lektionerna i idrott och hälsa.   

 

Våra frågeställningar är: 

 

1. Hur beskriver idrottsklasselever kränkande behandling som är relaterad till idrott 

och hälsa-lektionerna? 

2. Vilka upplevelser har flickor respektive pojkar i en idrottsklass av kränkande 

behandling på idrott och hälsa-lektionerna?  

3. Hur förstår elever i en idrottsklass kränkande behandling under idrott och hälsa-

lektionerna? 
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4. Bakgrund 

Vi har delat upp detta avsnitt i två delar. I den första delen definierar vi de olika formerna av 

kränkande behandling som vi berör i vår uppsats. I den andra delen tar vi upp tidigare studier 

inom ämnet. 

 

4.1 Definitioner 
 

I denna del definierar vi de olika typerna av kränkningar för att ni läsare ska få mer förståelse 

för vad som ingår i de olika formerna som vi tar upp i vår uppsats.  

 

4.1.1 Psykiska kränkningar 

 

Denna form av kränkning uppenbarar sig genom, ryktesspridning, utfrysning, blickar, suckar 

och att inte svara på tilltal med mera. Detta är den form av kränkningar som är svårast att 

upptäcka eftersom den inte direkt hörs eller syns. Detta gör att skolor tror att denna typ av 

kränkning inte förekommer (Höistad, 2002).   

 

4.1.2 Verbala kränkningar 

 

Den verbala kränkningen kan uppenbara sig genom viskningar, ryktesspridningar och hån 

med mera. Den här typen av kränkning är generellt sett lättare att upptäcka än den psykiska. 

De kränkande orden kan vara allt från ”idiot” och ”mes” till ”bög” och ”fitta”. Det intressanta 

med könsorden är att de ofta är riktade mot kvinnan, och då alltså kränker det kvinnliga könet.  

Att feminisera någon blir alltså en nedvärdering av kvinnan (Höistad, 2002). 

 

4.1.3 Fysiska kränkningar 

 

Fysisk kränkning uppenbarar sig på olika vis, som till exempel genom knuffar, sparkar, 

”tjuvnyp” och förföljelse med mera. Denna typ av kränkning är vanligast förekommande 

bland pojkar. Detta betyder inte att flickor inte genomför fysiska kränkningar, men flickors 
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handlingar är oftast svårare att upptäcka då pojkar vanligtvis är mer högljudda och klumpiga i 

sitt aggressiva beteende. Fysisk kränkning är vanligare i de lägre årskurserna, och den är 

dessutom den form av kränkning som är lättast att upptäcka (Höistad, 1995). Trots detta kan 

fysiska kränkningar vara ett svårupptäckt problem i lek och idrott, där det blir lättare att 

kamouflera när alla är i rörelse (Höistad, 2002). I idrottsliga sammanhang kan detta uttryckas 

genom tacklingar och knuffar. Skillnaden är att detta beteende anses accepterat inom idrottens 

värld, där dessa fysiska yttringar till och med är något som utövarna uppmuntras till att göra 

(Fundberg, 2003).  

 

4.2 Studier om kränkningar 
 
Denna del består av tre delar. Vi börjar med att behandla kränkningar på föreningsidrotten, 

sedan kränkningar i skolan och till sist kränkningar på lektionerna i idrott och hälsa. 

Anledningen till att vi väljer att ta med föreningsidrotten i vår uppsats beror på att det finns ett 

samband mellan föreningsidrotten och idrott och hälsa i skolan (Sandahl, 2005).  

 

4.2.1 Föreningsidrott 

 

I Andreassons (2007) och Fundbergs (2003) avhandling framkommer det tydligt, både via 

observationer och intervjuer, att ett hårt språk och tuffa tag hör till vanligheterna när det gäller 

pojk/herr-lag inom olika föreningar. Dock visar en studie av Trondman (2005) att 

föreningsaktiva ungdomar mellan 13-20 år upplever att det förekommer färre kränkningar på 

föreningsidrotten än vad det gör i skolans värld. Endast en procent av undersökningens 

deltagare säger att de någon gång blivit utsatta för sociala kränkningar inom sin 

föreningsidrott. Även när det gäller den fysiska kränkningen är det  endast en procent som 

säger sig ha upplevt detta inom föreningsidrotten (Trondman, 2005). Andreasson (2007) och 

Fundberg (2003) visar dessutom på att föreningsidrottens omklädningsrum är som en frizon 

där det annars ”otillåtna” helt plötsligt blir ”tillåtet”, som exempelvis sexuella trakasserier och 

ett kränkande språk. 14 % av de föreningsaktiva ungdomarna säger att det kan förekomma 

tuffa tag i deras omklädningsrum, men även om detta verkar vara vanligt förekommande så är 

det nästan ingen av deltagarna som verkar uppfatta detta som kränkningar (Trondman, 2005).  
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4.2.2 Skola  

 

I Sverige ska det råda nolltolerans mot all form av kränkande behandling på skolorna 

(Skolverket, 2011), men trots detta visar en rapport från Skolinspektionen (2010) att så är inte 

fallet. De menar att nolltoleransen inte fått sitt genomslag än, och i deras undersökning som 

omfattar 50 olika grundskolor i landet framkommer det att skolan är en plats där kränkningar 

har blivit en del av elevernas vardag. Den vanligaste formen av kränkningar i skolan är de 

verbala kränkningarna så som ”härmningar”, ”elaka ord” och ”ryktesspridning” 

(Skolinspektionen, 2010). Även på gymnasiet har det visat sig att verbala kränkningar är mest 

förekommande (Osbeck & Holm & Wernersson 2003). Den kränkande behandling som av 

flickorna i årskurs 5, 8 samt 2 på gymnasiet anses som mest upprörande är utfrysning. Denna 

form räknas till psykisk kränkning. Bland pojkar däremot är fysiska kränkningar, som att bli 

knuffad/slagen, det som upplevs som mest upprörande (Osbeck & Holm & Wernersson 

2003). Detta kan ha och göra med att fler flickor enligt anmälningsärenden än pojkar blir 

utsatta för utfrysning medan pojkar i större utsträckning än flickor blir utsatta för fysiska 

kränkningar (Skolinspektionen, 2012). Denna rapport av Skolinspektionen (2012) visar att de 

anmälningar som kommit in till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet angående 

kränkande behandlingar till största del har sin grund i verbala kränkningar. Efter det verbala 

så är det den fysiska kränkningen som är största upphovet till anmälan. Majoriteten av de 

anmälningar som kommer in gäller pojkar som har blivit utsatta för kränkningar 

(Skolinspektionen, 2012).  Det mest upprörande och kränkande ordet  hos flickor i samma 

årskurser är framförallt kvinnoord, medan pojkarna svarar att det är sex/könsord som de 

upprörs mest av (Osbeck, Holm & Wernersson 2003). De flesta anmälningar som kommer in 

är som sagt av verbal karaktär (Skolinspektionen, 2012). Detta kan vi relatera till ett exempel 

som kommer från Guldhedsskolan i Göteborg där eleverna berättar att ord som hora, neger 

och fetto med flera är något som eleverna kallar varandra dagligen. Många elever i denna 

granskning gjord av Skolinspektionen (2010) menar på att detta är en skämtsam jargong som 

inte är på allvar. Detta är något som alla är med på. I en studie av Osbeck, Holm och 

Wernersson (2003) visar det sig däremot att denna så kallade ”skämtsamma” jargong inte 

alltid uppfattas som ”skoj” av eleverna utan istället som mycket sårande. Genom att höra visa 

typer av verbala kränkningar som till exempel glåpord  kan det lätt bli att offret tar åt sig av 

det som sägs och får för sig att det är sanning (Osbeck & Holm & Wernersson, 2003). 

Kränkningar som är kopplade till kön, könsidentitet eller sexuell läggning påverkar den 



 

13 

utsatte individens identitet och självbild på ett sätt som är svårt att hantera för en person. 

Dessa ord kan sätta sig långt in i själen och lämna djupare spår än vad den kränkande 

personen tror (Nationella sekreteriatet för genusforskning, 2011).  

 

Ambjörnsson (2004) behandlar skapandet av genus i sin avhandling där fokus ligger på hur 

skapandet av genus alltid sker med principer som sexualitet och etnicitet. I denna avhandling 

tar hon upp  flickors uppfattning av olika ord beroende på vem, var och hur det sägs. Hennes 

undersökning visar att konsekvenserna av att bli kallad saker som ”slampa” och ”hora” blir 

olika beroende på i vilket sammanhang de förekommer samt hur och vem som säger det . 

Orden kan uppfattas som kränkande i vissa situationer medan de i andra sammanhang kan 

upplevas som skämtsamma (Ambjörnsson, 2004).  I Witkowskas och Menckels (2002) 

undersökning, angående kränkningar med sexuell anknytning på gymnasieskolor i Sverige, 

tyder siffrorna på att flickor är de som i störst utsträckning uppfattar att det sker kränkningar 

kopplade till sexualitet i olika former på skolan (Witkowska, Menckel, 2002). Witkowska 

(2005) har dessutom gjort en annan undersökning, även denna på gymnasienivå, där hon 

berör flickor och pojkars upplevelser av sexuella kränkningar i skolan. Det framkommer i 

denna undersökning att flickorna är de som överlag är mest utsatta för verbala och icke 

verbala sexuella kränkningar (Witkowska, 2005).  Vi ser här likheter med ovannämda studie 

Allvar eller på skämt, att flickor alltså är de som både upplever och är mest utsatta för 

sexuella kränkningar på gymnasieskolor i Sverige. (Witkowska, Menckel, 2002). 

 

Det är mestadels pojkar som utsätter både flickor och andra pojkar för olika typer av sexuella 

kränkningar (Witkowska, 2005).  Vi ställer detta i relation till en rapport gjord av Skolverket 

(2009) angående elevers upplevelser av trakasserier, diskriminering och kränkningar där de 

belyser att maskuliniteter skapas genom ett maktspel som innehåller både verbala och fysiska 

kränkningar av sexuell karaktär mot flickor. Detta kan ha och göra med upprätthållandet av 

pojkars heder. 

  

Kränkningar ser olika ut bland pojkar och flickor på skolorna. flickor använder sig i större 

utsträckning av verbala kränkningar än pojkar medan pojkar använder sig mer av fysiska 

kränkningar än flickor (Witkowska & Menckel, 2002). Nyttjandet av de olika formerna av 

kränkningarna mellan könen förstår vi utifrån de olika normerna som flickor och pojkar ska 

förhålla sig till och de förväntningar som finns på oss beroende på vilket kön vi tillhör. 

Normöverträdelsen för pojkar är inte samma som för flickor. Ett visst beteende kan ses som 
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mer accepterat för en pojke än för en flicka och vice versa (Nationella sekreteriatet för 

genusforskning, 2011).  

4.2.3 Idrott och hälsa i skolan 

 

År 2012 genomförde Skolinspektionen en granskning av ämnet idrott och hälsa. I sin 

granskning studerade de 36 skolor där det var årskurs 4-6 som stod i fokus. Syftet var att se 

vad skolorna gör bra samt vad som bör förbättras. I rapporten finns det ett avsnitt där de tar 

upp otrygghet i samband med idrott och hälsa. Resultatet från granskningen visar att 

lektionerna i idrott och hälsa är en plats där elever kränks. Både observationer och intervjuer 

tyder på att ett hårt språk används, och att det kan förekomma verbala kränkningar, utfrysning 

och utsatthet (Skolinspektionen, 2012).  I en annan kvalitativ studie av Redelius (2004) kan vi 

se att en del elever från årskurs 8, framförallt flickor, upplever idrott och hälsa-lektionerna 

som en plats där kommentarer förekommer. Det visar sig också att det framförallt är pojkarna 

som fäller dessa kommentarer. I intervjuerna antyder vissa flickor på att kommentarerna hela 

tiden förekommer, och att det oftast sker i samband med att någon gör ”fel” eller misslyckas 

med något. Med idrott och hälsa-ämnets struktur kan eleverna lätt bli föremål för 

kommentarer (Redelius, 2004). Även i en pilotstudie gjord av van Daalen (2005) visar 

resultatet på att kommentarer mot flickor förekommer. I hennes studie, som är genomförd i 

Kanada med 5 flickor i åldern 15-17 år, tar deltagarna upp att det är i samband med tävling 

som de kan uppleva en otrygghet. Detta eftersom de kan känna sig dåliga och lätt kan bli offer 

för nedsättande kommentarer. De deltagande flickorna berättade dessutom att de blev kallade 

”mesar” när de inte ville tävla, utan bara ha kul (van Daalen, 2005). Eftersom strukturen är så 

pass ”blottande” blir elevernas kunskaper/okunskaper tydligt synliggjorda (Skolinspektionen, 

2012). Idrottshallen nämns för övrigt som en av de sex vanligaste platserna på skolan där 

kränkningar förekommer. Den typ av kränkning som är vanligast förekommande i 

idrottshallen är de som riktar sig mot utseende, sex/kön och etnicitet (Osbeck, Holm & 

Wernersson, 2003). Detta får delvis stöd av en enkätstudie av Shehu (2009) där han  

genomförde en undersökning hos 675 ungdomar i Botswana angående deras upplevelser av 

provokationer på lektionerna i idrott och hälsa. Resultatet visar på att sexuella kränkningar 

endast är vanligt förekommande hos flickorna, då samtliga flickor i undersökningen nämner 

att de blivit sexuellt kränkta på idrott och hälsa-lektionerna. Däremot är det endast 8 % av 

pojkarna som säger sig ha blivit utsatta för den här typen av kränkning.   
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Vi har inte kunnat hitta någon tidigare forskning som berör vilka av idrott och hälsa-

lektionernas situationer som framkallar mest kränkningar. Vi har däremot fått fram att 

kränkningarna verkar vara situationsbundna då vissa platser och miljöer framkallar specifika 

kränkningar. I exempelvis omklädningsrummen är det mest kränkningar anknytna till 

utseende som förekommer (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003). Detta kan ha att göra med 

att det blir en väldigt känslig och utsättande situation för elevernas kroppar i samband med 

omklädning och dusch (Skolinspektionen, 2012). Det är inte bara själva omklädningen som 

kan bidra till problem. Omklädningsrummen kan vara en plats där en hierarkisk ordning 

skapas, där eleverna från föreningsidrotten dominerar och ”härskar”. Omklädningsrummen är 

också en plats där händelserna från idrott och hälsa-lektionen bearbetas och kan skapa bråk 

om det exempelvis gäller en ”vinna-förlora-situation”. Detta är vanligare hos pojkarna medan 

det i flickornas omklädningsrum handlar mer om utseende och om att bli retad för att vara 

tjock. Omklädningsrummen är en avskild plats där läraren inte har möjlighet till att se vad 

som händer och eventuellt ingripa, vilket kan göra att det lättare blir en plats för kränkande 

behandling (Larsson, 2004). 
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5. Teoretiskt perspektiv 

Vi har i vår studie om kränkande behandling på idrott och hälsa-lektionerna i skolan valt att 

utgå från ett genusperspektiv där vi tar utgång i maskulinitetsteorin. Anledningen till att vi 

valde maskulinitetsteorin är att idrott ofta förknippas med just maskulinitet (Connell, 2008). 

Connell (2008) menar att vi föds in i förbestämda normer beroende på vilket kön vi tillhör. 

För att pojkarna ska upprätthålla sin manlighet måste de agera utefter de normer de blir 

”tilldelade”. Connell (2008) förklarar maskulinitetstteorin utifrån tre genusmönster. Den 

första är hegemoni som innebär en dominans över kulturen, makten över samhällsnormer i 

form av attityder och olika förhållningssätt. Hegemonin kan förändras beroende på vilka 

normer som råder och kan skifta beroende på kontext. Hegemonin kan även utmanas av andra 

grupper och nya hegemonier kan skapas. De underordnade i vårt samhälle är framförallt 

homosexuella män som hamnar längst ner i genushierarkin, de som ses som de ”svaga” och 

förtryckta. De homosexuella männen anses sakna maskulinitet. Även heterosexuella män och 

pojkar kan vara underordnade om de inte förhåller sig till de maskulina idealen då de räknas 

till mes, morsgris, nolla, mammas gosse med flera (Connell, 2008). I tredje genusmönstret, 

som är delaktighet, visar Connell (2008) att det är få män som lever upp till den hegemoniska 

maskuliniteten, men att många drar nytta av fördelarna och identifierar sig med dessa 

maskulina förebilder och överordnar sig framförallt kvinnorna.  

 

Lagbollspel och idrott är ett ställe för pojkar att fostras till män där de blir tuffa, hårda och 

tävlingsinriktade. Att genom idrottsliga prestationer kunna visa sin kroppsliga styrka visar de 

också sin hierkiska position och överlägsenhet över andra (Connell, 2008). Styrka, kondition 

och aggressivitet är något som kopplas samman med manlighet och även något 

eftersträvansvärt i många idrottssammanhang (Sabo & Messner, 2001).   

 

En anledning till att vissa idrotter ofta sammanlänkas med manlighet kan vara att idrotten är 

utformad och skapad av män (Andreasson, 2007). Vidare visar Connell (2008) på att idrotten 
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är strukturerad på ett sätt där männen ska visa sin dominans över kvinnor. Tävling och 

hierarki bland män blir som en symbol för männens överlägsenhet och deras rätt att styra.  

 

Andreasson (2007) och Fundberg (2003) har använt sig av och tolkat maskulinitetsteorin när 

de har undersökt olika föreningar inom lagbollsspel. De diskuterar maskulinitet och dess 

påverkan på föreningsidrotten. Andreasson (2007), Fundberg (2003) och Connell (2008) 

belyser tydligt att det är stor skillnad på vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Med 

utgångspunkt i detta ville vi undersöka flickor och pojkars förståelse av vad som anses 

kränkande i samband med idrott och hälsa-lektionerna.  

 

Inom de mansdominerande idrotterna, så som fotboll, hockey och handboll, finns det en viss 

jargong och en del normer för vad som anses vara ett accepterat beteende. Att visa hårdhet 

genom att koppla bort eventuell smärta och rädsla i idrottssammanhang formar en bra spelare 

och skapar en bild av maskulinitet (Andreasson, 2007). Historiskt sett i lagidrottens värld 

framställs kvinnan som passiv, fysiskt ömtålig samt beroende av män och sexuell 

undergivenhet (Sabo & Messner, 2001). Att som pojke bli kallad ord som förknippas med 

femininitet anses därför som nedvärderande. Om deltagarna vill få acceptans i idrottsliga 

sammanhang blir de nästan tvungna att agera på ett ”manligt” sätt oavsett om de är flickor 

eller pojkar (Andreasson, 2007). Vidare tar Andreasson (2007) i sin forskning upp exemplet 

fotboll som alltid har förknippats med manlighet vilket har gjort att kvinnliga fotbollsspelare 

har fått stämplen ”pojkflickor”, eftersom deras intresse för fotboll inte har gjort dem särskilt 

”tjejiga”. Andreasson (2007) menar att det finns en bild av hur vi som individer ska uppträda 

på en idrottsarena, vad det ska pratas om och vad som ska eftersträvas, där värden så som 

hårdhet och kämparanda hyllas. Även inom damfotbollen är det de maskulina värdena som 

eftersträvas. I Andreassons (2007) intervjuer med damfotbollsspelare framkommer det att 

feministiska kännetecken inte stämmer överrens med den mentalitet som finns inom laget. 

 

Omklädningsrummet i föreningarna är något som tas upp av både Fundberg (2003) och 

Andreasson (2007). De menar att omklädningsrummet ses som en egen liten plats skild från 

omvärlden där omgivningen inte ska kunna ta del av vad som sker där inne. Här gäller därför 

inte samma regler som utanför denna bubbla. I och med denna avskildhet från omvärlden är 

det ingen slump att samtalen och beteendena i herromklädningsrummen kretsar kring ämnen 

som kropp och sex (Fundberg, 2003). De annars lite känsliga samtalsämnena och agerandena 

blir plötsligt tillåtna när spelarna kliver in i ett herromklädningsrum. Att släppa väder, att 
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försöka föra in en schampooflaska i någon annans anal eller ta upp helgens sexupplevelser ses 

inte som något häpnadsväckande i ett herromklädningsrum utan snarare som något självklart 

(Andreasson, 2007). En sexistisk jargong inom lagbollspel är vanligt förekommande bland 

pojkar och män där kvinnan nedvärderas och förödmjukas (Andreasson, 2007).  I 

damomklädningsrummen infann sig däremot inte denna jargong, utan där handlade 

samtalsämnena mer om vardagliga saker, men en och annan kommentar om varandras 

kroppar kunde dyka upp (Andreasson, 2007).  

 

Att ifrågasätta kollektivets (lagets) beteende skulle enligt Fundberg (2003) förmodligen kunna 

skapa splittringar i gemenskapen. Med detta i bakhuvudet är det tänkbart att en ifrågasättning 

skulle kunna leda till ett utanförskap vilket kanske gör att många bara ”hänger med” på det 

och ”köper” detta, i grund och botten, kränkande beteende. Även Andreasson (2007) tar upp 

att idrott i historien har setts som en plats där pojkar fått visa att de är äkta män genom att 

hävda sig och visa sin maktposition över andra män och kvinnor.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

19 

6. Metod 

I vår studie använde vi oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Bryman (2011) tar upp att ett 

kvalitativt tillvägagångsätt, till skillnad från det kvantitativa, ger en bättre och tydligare 

inblick i vad intervjupersonernas egna uppfattningar och ställningstaganden är. Även Gratton 

och Jones (2010) menar på att kvalitativa metoder, i form av intervjuer, fångar de intervjuades 

känslor och tankar på ett bättre sätt än en enkätundersökning. Istället för siffror och statistik 

blir det en djupare bild av deltagarnas intervjusvar, till skillnad från exempelvis ja och nej-

frågor. Eftersom vi ville ta reda på vad elevernas upplevelser är om kränkningar på idrott och 

hälsa-lektionerna var det mer motiverat att använda sig av kvalitativa intervjuer, då dessa 

speglar de intervjuades åsikter, till skillnad från kvantitativa som snarare speglar forskarens 

intresse (Bryman, 2011).  

6.1 Genomförande 
 

I vår undersökning använde vi oss av semistrukturerade intervjuer.  Vi använde en guide av 

frågor som vi utgick ifrån. Utefter detta fick intervjudeltagarna fritt formulera sina svar och vi 

kunde dessutom ta chansen att ställa frågor utöver de från vår guide. De semistrukturerade 

intervjuerna gav oss därför möjlighet att få en djupare förståelse av elevernas upplevelser då 

vi inte var bundna till specifika frågor, utan kunde gå utanför ramen.  

 

Inför våra intervjuer satte vi oss in i ämnet genom att läsa en hel del litteratur så att vi hade 

ordentligt med fakta och kunskap om området innan vi genomförde vår undersökning. Det är 

viktigt att  kunna sin sak  ordentligt innan man ger sig in i intervjuerna för att få ut så mycket 

relevant som möjligt av dem (Gratton & Jones, 2010). Innan vi började med intervjuerna satt 

vi dessutom med på en del av en lektion i idrott och hälsa för att få ett bättre underlag till 

frågorna. Enligt Bryman (2011) är det en fördel att stifta bekantskap med de intervjuades 

”hemmamiljö” innan själva intervjun genomförs. Detta görs för att lättare kunna tolka och 

förstå de svar man får fram. 
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6.2 Forskningsetik 
 

Eftersom kränkande behandling är ett ganska känsligt ämne fick vi fundera extra över etiken 

vid utformandet av våra intervjufrågor. Vi valde därför att inte fråga om elevernas egna, 

personliga erfarenheter av kränkningar, utan vi frågade istället om deras upplevelser av olika 

beteenden på idrott och hälsa-lektionerna och nämde inte ordet ”kränkning” i intervjun. Vi 

såg dessutom till att eleverna var väl medvetna om att de i uppsatsen kommer vara helt 

anonyma, där vi varken skriver ut namn, skola eller stad och att de närsomhelst under 

intervjun kunde dra sig ur. När man ställer frågor inom ett känsligt område är det viktigt att de 

intervjuade har fått information om sekretessen. Det är även viktigt att inte ställa för känsliga 

frågor direkt utan informanterna måste först bygga upp ett förtroende hos de intervjuade 

(Gratton & Jones, 2010). Vi lade därför stor vikt på att ”lära känna” eleverna först. Vi började 

med lite allmänna frågor som var mindre känsliga för att sedan komma in på de ”viktigare”  

frågorna. Även om informanten upplever att ett förtroende har skapats hos de intervjuade är 

det viktigt att tänka på att det fortfarande finns en gräns för hur djupt in informanten kan gå på 

de intervjuades privatliv. Även i forskningssammanhang anses det oacceptabelt att överträda 

rättigheten till de intervjuades privatliv (Bryman, 2011).  

 

6.3 Urval 

 

Våra intervjuer genomfördes med gymnasieelever i årskurs ett. En anledning till detta var att 

det inte finns så många studier med gymnasieelever, och vi ville därför fylla denna 

kunskapslucka. En annan anledning var att det innebar färre problem för oss eftersom vi inte 

behövde föräldrarnas tillstånd, till skillnad från om vi hade gjort intervjuer med elever på 

högstadiet. De vi intervjuade gick alla i en idrottsklass och hade alla en föreningsidrottslig 

bakgrund. Detta var inget medvetet val utan vi blev tilldelade denna klass av läraren vi 

kontaktade. Just då tänkte vi inte vidare på att det kanske hade varit bättre om vi valt att 

intervjua en klass med en blandning av idrottande och icke idrottande elever. Vi använde oss 

till viss del av fokusgruppsmetoden då intervjuerna genomfördes i par. Detta för att det skulle 

kännas tryggare för eleverna och för att de förhoppningsvis skulle starta en intressant 

diskussion med varandra. Vi valde även elever från samma klass och kunde genom detta få 

fram åtta personers upplevelser av elevers beteende från samma klass. Genom detta sparade vi 

tid eftersom vi fick två elevers svar på samma gång. Eftersom vi hade ett genusperspektiv på 

vår undersökning valde vi att ha hälften pojkar och hälften flickor i våra intervjuer. I paret var 
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de två intervjudeltagarna av samma kön. De vi intervjuade valdes slumpmässigt ut från den 

idrott och hälsa-lektion och klass vi observerade. Att slumpmässigt välja sina 

intervjudeltagare anses vara det bästa sättet för att få fram ett resultat som speglar gruppen på 

ett så bra sätt som möjligt (Gratton & Jones, 2011).  

 

6.4 Intervjuerna 
 

Antalet deltagare i våra intervjuer var åtta och intervjuerna varade mellan 15-30 minuter. Vår 

ursprungliga tanke var att ha färre och lite längre intervjuer med eleverna för att få fram så 

mycket användbart som möjligt. Tyvärr blev inte alla våra intervjuer så långa som vi 

hoppades på, men vi fick ändå fram något relevant ur alla intervjuerna. Bryman (2011) tar 

upp att om intervjuerna är för korta anses de forskningsmässigt som icke användbara. I 

intervjuerna tog vi hjälp av våra telefoner för att spela in våra intervjuer. Vi förde dessutom 

lite anteckningar på den mest värdefulla information. Gratton och Jones (2010) tar upp att 

detta sätt är det mest optimala för att inte missa viktiga delar av det som intervjudeltagarna 

säger. Fördelen med inspelningen var att vi fick fram de intervjuades exakta svar till vår 

bearbetning. Innan vi gav oss ut för att genomföra våra intervjuer testade vi våra frågor i en 

pilotintervju för att se så inget var oklart inför tillfället då vi skulle genomföra intervjun ”på 

riktigt”. För att vara så väl förberedd som möjligt underlättar det oerhört mycket om man kan 

testa sin intervju innan (Gratton & Jones, 2010). Efter genomförd pilotintervju ändrade vi 

ingenting eftersom alla intervjufrågorna var både relevanta och kvalitativa.  

 

6.5 Bearbetning 
 

Bearbetningen av våra intervjuer gjordes genom att vi först transkriberade allt som vi spelat 

in, där vi tog bort suckar, skratt och harklingar. Trots fördelen med transkriberingen kräver 

det mycket tid och kan resultera i många timmars efterarbete genom att skriva ner svar för att 

sedan gå igenom allting inför analysdelen (Bryman, 2011). Transkriberingen för oss gick 

däremot smidigt och tog inte så lång tid som vi förväntade oss. Vi gick igenom 

transkriberingen, strök under det som kunde relateras till frågeställningarna, skapade sedan 

underkategorier och försökte ta ut de mest relevanta citaten. När vi analyserade vårt resultat 

utgick vi ifrån vårt teoretiska perspektiv som är maskulinitetsteorin. I analysen belyser vi 
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begreppen hegemoni, underordnad och delaktighet som Connell (2008) lyfter när han 

diskuterar maskulinitetsskapandet.    

 
 

6.6 Metoddiskussion 
 

Problematiken med intervjuer kan vara att de inte skapar något användbart för 

undersökningen. De intervjuade kan ha svårt för att dela med sig om de upplever det 

obehagligt att ha en mikrofon/bandspelare framför sig (Bryman, 2011). Det kan även bli att de 

intervjuade svävar ut i intervjun och svaren blir orelevanta för undersökningen (Gratton & 

Jones, 2010). En annan negativ aspekt på vår valda forskningsmetod kan vara att den 

intervjuade känner press på att svara de ”rätta” eller ”accepterade” svaren, istället för vad 

han/hon egentligen tycker. Vi som intervjuare kan dessutom påverka deltagarnas svar genom 

våra nickningar och vårt kroppsspråk (Gratton & Jones, 2010). Intervjudeltagarnas klass hade 

ingen tillgång till ett ostört rum vilket gjorde att vi blev placerade i korridoren. Detta ställde 

till vissa problem då andra elever vistades i korridorerna och förde liv genom att de smällde 

med dörrar och pratade högljutt, vilket gjorde att det var många störande ljud på inspelningen. 

Som Bryman (2011) konstaterar är det av stor vikt att intervjuerna genomförs i en miljö som 

är både lugn och ostörd. Detta så att de intervjuade kan känna sig trygga med att ingen annan 

hör deras svar. Trots fördelen med transkriberingen där de exakta svaren kommer fram kan 

det ställa till med problem om det sker i störande miljö då buller och andra ljud påverkar 

inspelningen mer än man tror (Bryman, 2011).   
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7. Resultat 

I följande avsnitt kommer vi redovisa resultaten från våra intervjuer som genomfördes med 

elever från årskurs 1 på gymnasiet. I resultatet behandlas främst de två första 

frågeställningarna. Den tredje frågeställningen är mer av teoretisk natur. Denna frågeställning 

kommer att behandlas i analyskapitlet utifrån arbetets teoretiska grund. Ambitionen med den 

tredje frågeställningen är att fördjupa förståelsen för elevernas uttalanden relaterat till den 

första och andra frågeställningen. För att få ytterligare förståelse för elevernas svar och 

upplevelser av kränkande behandling på idrott och hälsa – lektionerna har vi först en del som 

berör gemenskapen i klassen. 

 

7.1 Stämningens betydelse i klassen 
 

Vårt resultat kommer från intervjuer med en idrottsklass där både flickorna och pojkarna 

berättade att stämningen i klassen upplevdes som mycket god. De intervjuade berättade att de 

sällan umgicks utanför skolan, men att deras gemensamma intresse för idrott antagligen var 

en bidragande faktor till den goda stämningen på idrott och hälsa-lektionerna. Detta eftersom 

alla hade samma inställning och målsättning på lektionerna, ofta deltog aktivt samt ville få ut 

något av lektionerna. Deras idrottsintresse verkade också skapa engagemang och 

tävlingsinstinkt.  Detta kunde ibland leda till att det blev lite stökigt. Det framkom att 

pojkarna var de som tog mest plats, medan flickorna höll sig lite mer i bakgrunden. 

En pojke
1

 menade att ”Ja så det är väldigt mycket så här vinna och typ så men annars 

så. Samarbetet funkar jättebra, men det kan vara lite skrikigt och så ibland”. 

 

De intervjuade berättade att de upplevde gruppen som väldigt tävlingsinriktad  och att det var 

viktigt att vinna. Detta var även den bild vi fick när vi satt med en stund på lektionen och 

tydligt såg att det var mycket fart och full aktivitet hela tiden.  

 

                                                        
1
 Pojke, gymnasieelev, intervju den 26 februari 2013. 
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7.2 Elever i en idrottsklass beskrivningar av kränkande behandling 

relaterat till idrott och hälsa-lektionerna 
 

Av de elever vi intervjuade var det ingen som i klartext nämnde att kränkningar förekom på 

idrott och hälsa-lektionerna. Däremot fick vi svar som antydde på att ett kränkande beteende 

yttrade sig i en del sammanhang. Kränkningar i form av kommentarer var vanligast 

förekommande men även suckar och blickar kunde anas på idrott och hälsa-lektionerna. De 

intervjuade menade dock att detta inte var kommentarer av elak karaktär utan de hade en 

skämtsam jargong. Trots detta menade några på att de vid vissa tillfälllen tog åt sig av det 

som sades och att de trodde att det fanns fler som gjorde det fast de inte erkände det. Istället 

skrattades det bort trots att det egentligen var ganska taskiga saker som sades. 

En flicka
2
 menade att ”Aa.. och visst, jag hade tagit åt mig om nån hade suckat åt mig 

eller säger att jag är dålig…man gör ju det liksom! Det är ju ganska självklart”. 

  

7.2.1 Trygghet i den idrottsliga prestationen 

 

När vi började diskutera om de upplevde att någon kunde känna sig otrygg inom någon av 

idrott och hälsa-lektionernas olika aktiviteter kom det fram att tryggheten hörde ihop med de 

egna färdigheterna. En pojke
3
 berättade att: 

 

Har man en bra självkänsla och känner liksom att man är bra på nånting 

blir det ju oftast mycket lättare att man tar för sig mer men är man lite mer 

otrygg och tillbakadragen då blir man liksom man känner inte lika mycket 

säkerhet och tvivlar mer på mig själv tror jag men det är väl lite olika.  

 

Eleverna menade att om en elev är duktig på någonting känner den sig antagligen mer trygg i 

en aktivitet. Samtidigt berättade eleverna att pojkar och flickor agerar olika när de upplever en 

aktivitet som otrygg. Flickorna backar tillbaka medan pojkarna blir mer stökiga och 

ofokuserade. Dans nämndes som en aktivitet där pojkarnas otrygga beteende blev tydligt där 

de var oseriösa och förlöjligade stegen eftersom dans upplevdes som löjligt. Några tog 

dessutom upp att om en elev är duktig på en aktivitet kanske detta leder till att den känner mer 

press på sig att inte få misslyckas. Några menade sedan att det nog mest handlade om 

självkänsla där eleverna känner sig trygga för att de vågar misslyckas.  

                                                        
2
 Flicka, gymnasieelev, intervju den 26 februari 2013.  

3
 Pojke, gymnasieelev, intervju den 26 februari 2013. 
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7.2.2 Lagidrotten sätter normen för språket 

 

Lagspel och närkampssporter nämndes av de intervjuade som aktiviteter där ett beteende som 

kunde upplevas kränkande förekom. Även fotboll nämndes specifikt som en av aktiviteterna 

som gav upphov till ett beteende som kunde kopplas ihop med kränkningar. Detta berodde på 

att många i klassen var fotbollsaktiva på något sätt vilket gjorde att de tog mer seriöst på 

regler i den aktiviteten än i andra sporter och tävlingsinstinkten blev större. En pojke
4
 menade 

att ”Det är väl mest liksom närkampssporter tror jag, där man kan typ kommentera”. 

 

Det finns alltså en koppling mellan lagbollspel och kränkningar i våra resultat. 

Samtidigt svarade ett par pojkar att de aldrig upplevt något beteende som kan kopplas 

ihop med kränkande behandling på deras idrott och hälsa-lektioner. Detta gällde alla 

former av kränkningar. Trots detta kunde vi under lektionens gång höra yttrande som;  

”han missar ändå” och ”va fan gör du?!” 

 

Vinnarinstinkten hos vissa elever var något de intervjuade upplevde kunde vara en av 

anledningarna till att kommentarerna/suckarna/blickarna förekom. De menade att viljan 

att vinna leder till att vissa säger saker på ett sätt som kan uppfattas som kränkande men 

som de egentligen inte menar något elakt med. Det framkom att det inom idrottsliga 

sammanhang var mer okej med kommentarer än utanför idrotten. Eleverna menade att 

det var så vanligt förekommande inom idrotten att det inte var något de tänkte på. I 

idrottssammanhang menade de på att man som deltagare måste kunna ta lite kritik. 

En pojke
5
 berättade att ”Men det som sägs på plan tar man ju inte så illa vid sig, det e 

värre om man kommer fram i korridoren och bara liksom jävla bög”. 

 

Har man en anledning till att säga en kränkande kommentar till någon på grund av till 

exempel ett idrottsligt misstag är det enligt de intervjuade mer okej än om man inte 

gjort något.  

 

När vi började diskutera språket på idrott och hälsa-lektionerna fick vi lite varierade 

svar. Eleverna tog både upp att det var vänligt och att det kunde vara rätt hårt. 

Det lite hårdare språket berodde på att eleverna taggade till lite extra och yttrade sig om 

någon gjorde ett misstag eller om de själva var dåliga. Upphovet till 

                                                        
4
 Pojke, gymnasieelev, intervju den 26 februari 2013. 

5
 Pojke, gymnasieelev, intervju den 26 februari 2013. 
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kommentarer/suckar/blickar var alltså enligt eleverna misslyckande och prestation, som 

att till exempel göra en felpass eller skjuta istället för att passa. Gjorde en spelare något 

dåligt blev det lätt att någon annan var snabb med att kommentera misstaget. Samtidigt 

gav de inte kommentarer till vem som helst, utan eleverna gav kommentarerna till de 

elever som färdighetsmässigt ansågs duktiga. En pojke
6
 menade att ”Men är de inte så 

duktiga ska man inte sänka dem ännu mer, men är det nån som är såhär bättre som gör 

nått dåligt då brukar man skoja lite med dem”. 

 

7.3 Flickor respektive pojkars upplevelser av kränkande behandling på 

idrott och hälsa-lektionerna i en idrottklass 
 

Flickorna och pojkarnas upplevelser av kränkningar på idrott och hälsa-lektionerna såg 

ganska snarlika ut. De var ense om att pojkarna var de som tog mest plats genom att 

agera högljutt på lektionerna. Det var även eniga om att pojkarna var de som oftast 

fällde kommentarer av kränkande karaktär och de som oftast förde sig med ett hårt 

språk mot och till varandra. Väldigt sällan förekom kommentarer mellan flickorna och 

pojkarna på idrott och hälsa-lektionerna. Detta var mer förekommande på andra 

lektioner och i korridorerna. Några pojkar berättade att de knappt hade hört någon pojke 

säga något nedsättande till en flicka. Detta var något som flickorna däremot påstod att 

de ofta upplevde utanför idrott och hälsa-lektionerna.  

 

7.3.1 Upplevelser av kränkande språk 

 

Det ansågs även mer okej för en pojke att säga till exempel ”bög” eller ”hora” till en 

annan pojke än att säga det till en flicka. Just ordet ”bög” var något som hade blivit 

förknippat med något dåligt, och inte längre hade med sexuell läggning att göra. Istället 

har det blivit ett ord som sammankopplas med något negativt.  Flickorna menade också 

på att det var mer accepterat att en pojke sa något elakt till en flicka än att en flicka sa 

det till en annan flicka. Detta eftersom pojkar oftare använde sig av dessa kommentarer 

och de tog det därför inte så hårt som om det skulle komma från en flicka. Samtidigt 

framkom det att samma flickor i spelsammanhang tog åt sig mer om en pojke sa att dem 

var dåliga än om en flicka sa det till dem. Några pojkar påstod däremot att det var värre 

                                                        
6
 Pojke, gymnasieelev, intervju den 26 februari 2013. 
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om en pojke gav en nedsättande kommentar till en flicka, än att en pojke sa något 

nedsättande till en pojke. En flicka
7
 menade att ”Om en pojke säger att man är dålig 

eller någonting, då tar man åt sig mer än om en flicka skulle göra det”. 

 

Många av de intervjuade menade på att det hade betydelse vem som som sa 

kommentaren och hur det sades. Orden i sig verkade inte ha så stor betydelse utan det 

var relationen mellan de två parterna och tonfallet på kommentaren som spelade roll för 

hur allvarligt de tog på kommentaren. Samtliga flickor berättade dock att de hade 

reagerat betydligt starkare på om någon sa ”hora” eller ”fitta” till dem än om de blev 

kallade för ”fjolla”. En flicka
8
 berättade att ”Jag hade ju verkligen reagerat annorlunda 

om nån sagt hora till mig än om nån sagt fjolla liksom. Fjolla liksom…ja okej. Alltså, 

då hade man typ tatt det på skämt. Och visst kan man säga hora med, men det är ett 

jävligt hårt ord alltså”. 

 

Några pojkar avvek från de andras svar och menade på att orden eller vem som säger 

dem inte spelar någon roll utan det beror på den som får kommentaren. En pojke
9
 

menade att ”Det beror på om man tar åt sig eller inte”. 

 

Eleverna berättade vidare att flickor är de som tar hårdast på kommentarer/glåpord. En 

pojke
10

 berättade att:  

 

Nej, det är mer vanligt att pojkar säger jäkla bög till varandra än att flickor 

säger jäkla fitta till varandra, det kan jag lova. Definitivt. För flickor tar 

mycket hårdare än vad pojkar gör på sånt där. Vi öser väl undan det om 

man säger så, liksom det är mer vanligare att vi säger det till varann.  

 

7.3.2 Omklädningsrummet, en trygg arena för idrottare 

 
I slutet av samtliga intervjuer diskuterade vi omklädningsrummet. För alla de 

intervjuade verkade omklädningsrummet vara en trygg plats där samtalsämnena var 

samma som i korridorerna. På grund av klassens sammanhållning upplevde dessa elever 

inte att någon kände sig obekväm i omklädningsrummen. Däremot var det ett par pojkar 

                                                        
7
 Flicka, gymnasieelev, intervju den 26 februari 2013. 

8
 Flicka, gymnasieelev, intervju den 26 februari 2013. 

9
 Pojke, gymnasieelev, intervju den 26 februari 2013. 

10
 Pojke, gymnasieelev, intervju den 26 februari 2013. 
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som tog upp att omklädningsrummets stämning är väldigt livlig och högljudd. 

”Småretningar” kan förekomma i form av att de tar varandras tvålar och puttas lite, men 

detta ses som skoj. De intervjuade pojkarna trodde att en tystlåten pojke kanske kunde 

känna sig utanför. Även flickorna påstod att en pojke nog kan känna sig utanför om han 

inte är högljudd av sig. De dominerande i pojkarnas omklädningsrum var just de 

högljudda, men i flickornas omklädningsrum rådde det en lugn stämning där ingen 

utmärkte sig på något sätt. En flicka
11

 menade att ”Där är det mer..gå in och byt om och 

prata och klä på sig..så”. 

 

Samtalsämnena utmärkte sig inte på något särskilt sätt. Konversationerna som förekom i 

omklädningsrummet kunde lika gärna förekomma någon annanstans, men ljudnivån i 

omklädningsrummet är lite högre än i exempelvis korridorerna där pojkarna menade på 

att de måste visa respekt mot de andra. En flicka
12

 berättade att ”Och liksom, alla är ju 

idrottstjejer så det är ingen som tycker det är jobbigt och pinsamt att visa sig 

så..eftersom alla är vana sen man varit liten”. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
11

 Flicka, gymnasieelev, intervju den 26 februari 2013. 
12

 Flicka, gymnasielev, intervju den 26 februari 2013. 



 

29 

8. Analys 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att analysera våra resultat utifrån 

maskulinitetsteorin där vi kommer att beröra begreppen hegemoni, underordnad och 

delaktighet. Vi kommer analysera utifrån det Connell (2008), Andreasson (2007) och 

Fundberg (2003) tar upp i sin litteratur angående maskulinitetsskapandet. Vi har delat 

upp analysen i två delar där vi belyser första och andra frågeställningen. Tredje 

frågeställning som är av teoretisk natur berörs i båda delar då den innefattar sätt att 

förstå elevernas syn på kränkande behandling under idrott och hälsa-lektionerna. 

 

8.1 Elever i en idrottsklass beskrivningar av kränkande behandling 

relaterat till idrott och hälsa-lektionerna 
 

Sammanfattningsvis kan vi i vårt resultat se att kommentarer var det som förekom 

oftast, om man ser till det som kan kopplas samman med kränkningar. Detta beteende 

förekom mestadels i lagbollspel och närkampsporter, då det här var lätt att se fel och 

kommentera detta. Dessa kommentarer var något som ”de duktiga” fick erfara, då 

eleverna menade att man inte tryckte ner någon som färdighetsmässigt ansågs dålig. 

Även vinnarinstinkten var något eleverna menade var en bakomliggande orsak till 

kommentererna. Det ansågs mer okej att ge någon en kommentar under en idrott och 

hälsa-lektion än utanför, eftersom de hade förståelse för en kommentar i samband med 

idrottssammanhang, då kommentaren kom i samband med att de hade gjort ”fel”.  

 

De intervjuade elevernas upplevelser av kränkande behandling på lektionerna i idrott 

och hälsa är relativt oproblematiska då de inte upplever att det sker några kränkningar. 

Det som skulle kunna kopplas till kränkningar ser eleverna inte på ett negativt sätt, utan 

de tar det mest på skoj och skämt. Vinnarinstinkten gör att de säger saker som kommer 

ut på fel sätt och låter negativt. Som Fundberg (2003) belyser verkar det som att vissa 

saker är mer accepterade att göra eller säga i idrottssammanhang än i andra situationer. 
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Detta styrker eleverna med sina intervjusvar då de berättar att de hade tagit åt sig mer 

om de hade fått en nedsättande kommentar eller tackling utanför plan. Några av de 

intervjuade berättar dock att beteende som egentligen kan ses som kränkande 

förekommer, men att de väljer att inte kommentera det utan skrattar istället bort det. 

Detta kan förstås utifrån det Fundberg (2003) konstaterar där ett ifrågasättande av 

kollektivets beteende kan leda till splittringar i klassen. Detta skämtsamma beteende 

uppstod mest i lagbollspel där de hade möjlighet att nedvärdera någon annan genom att 

skylla ifrån eventuella misstag på denne. Andreasson (2007) tar upp att idrotten ses som 

en arena där pojkar får chansen att visa sin makt och överlägsenhet över andra, och så 

var fallet även i vår studie där det visade sig att det var pojkarna som oftast tryckte ner 

andra. Här kan vi se en likhet från det Connell (2008) berör angående hegemoni, då det 

blir tydligt att pojkarna här vill visa att de är överordnade de andra på planen. Detta 

gäller inte bara för pojkarna gentemot flickorna, utan även pojkarna emellan. Genom att 

kommentera andras misstag och ageranden hävdar de sig själva, skapar en hierarkisk 

ordning och sätter sig själva i maktposition.  

 

Samtidigt berättade några av de vi intervjuade att de inte tryckte ner någon som 

färdighetsmässigt ansågs dålig. Det var istället så att eleverna kunde säga något kränkande till 

den som ansågs bra om denna skulle missa en passning eller ett skott. De underordnade blir i 

detta fall de som inte utsätts för glåpord och kommentarer eftersom detta ger en bekräftelse på 

att de i grund och botten är duktiga.   

 

Kränkningarna yttrade sig oftast i form av kommentarer såsom ”hora” och ”bög”. Detta kan 

vi relatera till det Andreasson (2007) tar upp angående ord som förknippas med feminitet. I 

idrottsliga sammanhang har ord förknippade med kvinnor kommit att bli nedvärderande, då 

kvinnan har blivit en symbol för det ömtåliga och passiva. I vårt resultat fick vi fram att 

pojkarna ibland kunde använda ordet ”bög” mot varandra. Detta har blivit förknippat med 

något negativt. Blir en elev kallad ”bög” anses det som att denne har gjort något fel. Enligt 

Connell (2008) är idrotten en plats där pojkar ska visa sig tuffa och hårda, och att kalla någon 

för exempelvis ”bög” är att femininisera honom och att ta ifrån honom hans manlighet. 

Homosexualitet och feminitet har i västvärlden kommit att sammankopplas med de svaga och 

felaktiga och tillhör de underodnade (Connell, 2008).  
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Som vi nämde ovan var det pojkarna som oftast fällde kommentarer mot både flickor och 

pojkar. Det ansågs även som mer okej för pojkarna att säga ord som ”hora” och ”bög” till de 

andra. Maskulinitetens och feminitetens normer är formade så att det blir mer acceptabelt för 

pojkar att uttrycka sig på ett hårdare sätt än flickor (Connell, 2008). Att pojkarna ofta 

uttryckte sig på detta sätt gjorde kommentarerna mindre betydelsefulla och eleverna tog inte 

så hårt på dem. 

 

I frågan om hur eleverna upplevde omklädningsrumssituationen visade det sig att alla såg det 

som en trygg plats. De intervjuade, som tillhörde en idrottsklass, förklarade 

omklädningsrummet som en plats som inte utmärkte sig på något speciellt sätt, förutom att 

ljudnivån var något högre där än på andra platser i skolan. Den sexistiska jargong som 

Andreasson (2007) och Fundberg (2003) beskriver förekomma i föreningslivets 

omklädningsrum verkar inte fortleva i skolan, utan eleverna såg det som vilken plats som 

helst (Andreasson, 2007), (Fundberg, 2003). Detta skulle kunna bero på att alla elever från 

klassen hade eller aktivt utövade någon form av föreningsidrott på sin fritid. 

 

Utifrån detta tolkar vi det som att det i denna idrottklass finns en tendens till att upprätthålla 

maktstrukturen hos pojkarna, då det tydligt visade sig att det var pojkarna som tog mest plats, 

hördes mest och oftast uttryckte sig nedsättande på lektionerna, dels mot andra pojkar men 

också mot flickorna. Det finns alltså en tendens till ett hegemoniskt beteende där pojkarna vill 

visa att de hierarkiskt sätt står över flickorna och andra pojkar och måste därför hävda sig 

genom att trycka ner andra.  I och med att det var ”de duktiga” som fick kommentarer av 

nedsättande karaktär skulle en kommentar av denna form kunna ses som en bekräftelse från 

de andra att du är duktig. Eftersom det inom idrott och hälsa tycks vara maskulina egenskaper 

som får företräde framför feminina egenskaper borde det vara de maskulina egenskaperna 

som är ”rätt”. På detta sätt kan en nedsättande kommentar vara ett tecken på att man anses 

maskulin.  

 

8.2 Flickor och pojkars upplevelser av kränkande behandling på idrott och 

hälsa-lektionerna i en idrottklass 
 

Sammanfattningsvis kan vi i vårt resultat se att det oftast var pojkarna som fällde de 

kränkande kommentarerna, och det är även de som oftast blev offer för kommentarerna. 

Oftast fanns det en skämtsam jargong i kommentarerna, men ibland tog de illa vid sig. 
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Framförallt var det flickorna som tog åt sig. Om kommentaren upplevdes nedsättande eller 

inte berodde på i vilket sammanhang, vem som sa det och tonfallet på kommentaren. Dock 

visar elevernas svar att även själva ordet också spelade roll där det fanns en hierarki mellan 

uttryck som hora, fjolla och bög. När vi diskuterade omklädningsrummet menade eleverna att 

det inte förekom några former av kränkande behandling där, men att det i pojkarnas 

omklädningsrum ibland kunde vara en ganska livlig stämning.  

 

Flickornas och pojkarnas upplevelser av kränkande behandling på idrott och hälsa-lektionerna 

var ganska lika, men vi kommer här fokusera på de skillnader vi fick fram i deras svar.  

 

De flesta eleverna var överrens om att det förekom ett beteende mellan eleverna som kunde 

relateras till kränkande behandling, men där fanns en viss skillnad i deras svar. Pojkarna 

menade på att de i idrottssammanhang inte tog åt sig om de skulle få någon form av 

kränkning. Flickorna berättade däremot att de visst kunde känna sig sårade om de fick en 

kommentar eller en suck under en idrott och hälsa-lektion, men att det samtidigt inte var något 

de visade. Flickorna trodde dessutom att fler tog åt sig även om de inte erkände det. Eleverna 

skrattade istället bort kränkningarna och visade sig inte sårade. Att koppla bort smärta och 

visa hårdhet skapar en maskulinitet (Andreasson, 2007).  

 

Även språket på lektionerna upplevde flickorna och pojkarna olika. Några av pojkarna 

antydde att det var ett vänligt språk som infann sig på idrott och hälsa-lektionerna. Flickorna 

och några pojkar påstod däremot att det ofta förekom ett hårt språk. Det framkom dessutom 

att det hårda språket till största del användes av pojkarna. Detta skulle kunna tolkas utifrån 

påståendet att ett hårt språk  inom maskulinitetsskapandet ses som naturligt (Andreassons, 

2007). Om pojkarna inte använder sig av ett hårt språk skulle de utifrån detta möjligen kunna 

ses som icke maskulina. Inom herrföreningsidrotten är ett hårt språk vanligt förekommande 

(Andreasson, 2007). En slutsats vi drar av detta är att dessa pojkars föreningsfostran kan vara 

en bidragande faktor till att de inte lägger märke till det hårda språket som förekommer på 

idrott och hälsa-lektionerna i skolan.  

 

Eleverna verkade vara överrens om att det var pojkarna som syntes och hördes mest. Detta 

kan vi förstå utifrån det Connell (2008) belyser angående hegemoni på det sättet att pojkarna 

vill visa sig ha ett övertag. Flickorna nämde även att de på idrott och hälsa-lektionerna inte 

tog några direkta kommandon utan de höll sig istället lite i bakgrunden, särskilt om de 
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hamnade med en dominant pojke. Pojkarna nämnde däremot ingenting om att de i vissa fall 

tog ett steg tillbaka, varken om de kom med en dominant flicka eller pojke. Samtidigt 

berättade de inte heller att det var pojkarna som var i styrande position på lektionerna. Utifrån 

flickornas svar verkar det som att de sätter sig själva i en underordnad position gentemot 

pojkarna. Connell (2008) belyser att männen genom sina idrottsliga prestationer ska visa sin 

dominans över kvinnor och andra män. Detta skulle utifrån vår tolkning kunna påverka 

männens val av att ta ett steg tillbaka. Även om pojkarna inte är dominanta skulle de i detta 

fall kunna dra nytta av flickornas underordnande ställning och bestämma, eftersom de kan 

känna en delaktighet till den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2008). Som vi nämnde i 

avsnittet om vårt teoretiska perspektiv är hegemoni sammankopplat med dominans och makt 

(Connell, 2008). 

 

Utifrån maskulinitetsteorin har vi fått en fördjupad förståelse av vårt resultat. Flickorna 

antydde att de inte ville visa sig svaga om de fick en nedsättande kommentar, men att de ändå 

kunde ta åt sig. En möjligt tolkning utifrån maskulinitetsteorin och hegemonibegreppet är att 

flickorna följde den hegemoniska bilden av maskulinitet, och vill inte visa sig svaga och 

underordnade. I denna idrottsklass hade flickorna fostrats i olika föreningsidrotter, vilket kan 

ha bidragit till att de tagit till sig normen att de inte ska vara sårbara i idrottssammanhang och 

tagit med detta till skolans idrott och hälsa-lektioner. De kanske känner en ännu större ”press” 

att inte visa denna sårbarhet på idrott och hälsa-lektionerna då de går i en idrottsklass där alla 

är likasinnade och lever med denna norm. Pojkarna påstod däremot att de aldrig tog åt sig av 

kommentarerna. Det skulle kunna vara så att ett erkännande av att ta åt sig av dessa 

kommentarer skulle kunna vara en antydan till att visa sig svag och underordnad. Genom att 

inte erkänna detta och följa det hegemoniska beteendet kan en pojke, som egentligen känner 

sig kränkt, möjligtvis få en känsla av delaktighet till hegemonin. Detta eftersom ett 

ifrågasättande av kollektivets beteende skulle kunna leda till splittringar i gemenskapen 

(Fundberg, 2003), vilket i sin tur kan orsaka ett eventuellt utanförskap. 
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9. Diskussion 

I denna delen kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till tidigare studier. Vi kommer 

även gå in på vad vi kunde gjort annorlunda i vår arbetsprocess och dessutom se hur vi hade 

kunnat spinna vidare på området i framtida studier.  

 

9.1 Elever i en idrottsklass beskrivningar av kränkande behandling 

relaterat till idrott och hälsa-lektionerna 
 

Vi kan både se skillnader och likheter när vi ställer vår första frågeställning i fokus i relation 

till tidigare forskning. Det framkom i vårt resultat att kommentarer var det eleverna upplevde 

som förekommande på idrott och hälsa-lektionerna. Precis som Skolinspektionens 

utvärderingar visar är det verbala kommentarer som är mest förekommande i skolorna 

(Skolinspektionen, 2010) och denna typ av kränkning förekommer även på lektionerna i idrott 

och hälsa (Skolinspektionen, 2012). En möjlig orsak till detta skulle kunna vara att verbala 

kränkningar ofta är direkta och därför lätta att genomskåda. Som de intervjuade tog upp 

verkade tävlingsinstinkten leda till att påpekningar av misstag lätt uppenbarar sig. En 

anledning till att tävlingsinstinkten var en stor orsak till kommentarer i denna klass kan ha och 

göra med att det var en idrottsklass vilket gör att prestationen är en viktig faktor. Eleverna 

lyfte endast kommentarer som förekommande och utelämnade härmningar och 

ryktesspridning, något som Skolinspektionen (2010) tydligt fick fram som förekommande i 

sin rapport.  

 

Utifrån våra intervjusvar kunde vi se att kvinnoförnedrande ord, så som ”hora” och ”bög”, var 

förekommande eleverna emellan, framförallt hos pojkarna. Enligt Osbeck, Holms och 

Wernerssons (2003) studie var det kvinnoförnedrande ord som flickor i årskurs 2 på 

gymnasiet uppfattade som mest kränkande, medan det hos pojkarna var sex/könsord. Vi fick i 

vår undersökning inte fram vilka ord som upplevdes som mest kränkande utan endast vilka 

som var förekommande så som bög och hora. Som vi tagit upp tidigare har ordet bög blivit ett 

ord som symboliserar något dåligt och att det används så pass ofta verkar ha gjort det till ett 
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avslappnat och icke laddat ord. Det används istället som en mildare svordom. Osbeck, Holm 

och Wernersson, (2003) har även fått fram att kränkningarna i idrottshallen oftast är riktade 

mot etnicitet och utseende, men detta var inget vi kunde tyda i vårt resultat utan eleverna 

nämnde endast misstag som upphov till kränkningar. Eftersom alla hade en föreningsidrottslig 

bakgrund och följde den idrottsliga normen gällande klädsel kanske detta  gjorde att ingen, 

rent utseende/klädesmässigt, utmärkte sig. Vad det gäller etnicitet vet vi inte om det fanns 

några elever med annan etnisk bakgrund i denna klass vilket kan vara en anledning till att 

detta inte kom på tal i våra intervjuer. Orsaken till att misstag var det som framkallade 

kommentarer skulle kunna förstås utifrån idrottsklassens fokus på prestation och deras 

vinnarinstinkt som inte gav utrymme för misstag. Eleverna berättade att en felpass eller ett 

missat skott kunde leda till kommentarer från andra. Den tävlingsinstinkt som de intervjuade 

berättade fanns i deras klass skulle kunna bero på att eleverna har svårt att se någon annan 

bättre än de själva och de tar därför tillfället i akt att höja sig själv genom att påpeka någon 

annans misstag. Det verkar alltså finnas ett samband mellan kränkningar och misslyckande på 

idrott och hälsa-lektionerna i denna idrottsklass. Även Redelius (2004) belyser i sin studie att 

det finns en koppling mellan misslyckande och kränkningar. Däremot framkom det i våra svar 

att det endast var de färdighetsmässigt duktiga elevernas misstag som kommenterades, och 

inte de som färdighetsmässigt ansågs sämre. Anledningen till detta var att eleverna inte ville 

trycka ner någon som antagligen redan kände sig sämre än de andra och redan var i underläge. 

Vi tolkar det därför  som att eleverna ansåg att någon som färdighetsmässigt är duktig tål en 

nedsättande kommentar bättre än någon som inte är lika duktig då denne redan vet att han/hon 

är bra. 

 

Vårt resultat visar att kommentarerna har en skämtsam jargong och är inte något eleverna tar 

på allvar. Detta resultat speglar en rapport gjord av Skolinspektionen (2010) där eleverna 

menade på att denna jargong är inget som de tar seriöst på. Vidare visar vårt resultat även det 

som Osbeck, Holm och Wernersson (2003) konstaterade då vissa elever i våra intervjuer 

berättar att denna skämtsamma jargong inte alltid upplevs som skämtsam utan att de faktiskt 

kan ta illa vid sig. Våra intervjuade elever menade på att relationen mellan eleverna och 

tonfallet på kommentaren spelar stor roll för huruvida eleverna tar åt sig eller ej. Det var mer 

acceptabelt att ge en kommentar eller knuffa någon som hade nära relation till en än till någon 

främmande. Även Ambjörnsson (2004) belyser att kommentarernas innebörd varierar 

beroende på sammanhang, tonfall och vem som säger det (Ambjörnsson, 2004). En flyktig 

relation eleverna emellan skulle möjligtvis kunna göra att den som får kommentaren har 
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svårare för att avgöra om eleven menar allvar eller inte med sin kommentar. Samtidigt kan en 

bra relation mellan eleverna bidra till att de lättare kan läsa av varandra. Både enligt de 

intervjuade och Andreasson (2007) anses en del beteende vara mer okej på en idrottsarena än 

på övriga ställen. De intervjuade menade att de inte tog åt sig lika mycket om de fick en 

negativ kommentar i samband med spel i idrottshallen som om de skulle fått den utanför en 

idrottsaktivitet. En kommentar i samband med en idrottsaktivitet hade de mer förståelse för då 

den antagligen berodde på ett misstag till skillnad från en opprovocerad kommentar utanför 

idrottsaktiviteter. Denna klass var väldigt tävlings- och målinriktad vilket kanske gjorde att de 

hade mer förståelse för en kommentar i samband med ett idrottsligt misstag då de själva 

möjligtvis är självkritiska och ofta håller med om det dem får höra.   

Vår slutsats är att eleverna från denna idrottsklass upplevde att det förekom nedsättande 

kommentarer eleverna emellan men att kommentarerna ofta hade en skämtsam jargong och 

var oftast inget de tog så allvarligt på. Prestation och misslyckande verkade vara den största 

anledningen till upphovet av kommentarer, vilket kan bero på att denna idrottsklass var 

väldigt tävlingsinriktad. De som ansågs duktiga inom aktiviteten var de som blev offer för 

kommentarerna. Orden i sig verkade inte ha så stor betydelse, utan det var relationen mellan 

offret och den kränkande som lade grunden för hur allvarligt eleverna tog på kommentaren. 

De kunde dessutom förstå en kommentar i samband med ett idrottsligt misstag då det här 

fanns en anledning till att få höra något nedsättande.   

 

9.2 Flickor respektive pojkars upplevelser av kränkande behandling på 

idrott och hälsa-lektionerna i en idrottklass 
 

Om vi ser till vår andra frågeställning angående flickor respektive pojkars uppfattningar av 

kränkningar på lektionerna i idrott och hälsa kan vi konstatera att det inte finns någon markant 

skillnad i deras svar, utan de var ganska överrens på samtliga plan. 

 

Av de elever vi intervjuade var det flest flickor som uppfattade sexuella kränkningar i form av 

kommentarer på idrottslektionerna. Trots detta kom det även fram i både flickornas och 

pojkarnas intervjusvar att pojkarna var de som oftast i samband med bollspel fick 

kommentarer med sexuell anknytning som till exempel ”bög”. Möjligtvis berodde detta på att 

pojkarna här ville visa sin makt över de andra pojkarna som låg på samma nivå eller högre, 

eftersom det var de duktiga som fick kommentarerna och inte de som var färdighetsmässigt 

sämre. Enligt tidigare studier framkommer det däremot att flickor ska vara de som är mest 
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utsatta för sexuella kränkningar i skolan (Shehu, 2009) vilket skiljer sig från vårt resultat. Att 

flickorna i denna klass undslapp kommentarer skulle kunna bero på att pojkarna redan hade 

ett övertag då de räknades som de dominanta och högljudda och behövde därför inte hävda 

sig genom att trycka ner flickorna. 

 

Vi diskuterade flickor och pojkars beteende på idrott och hälsa-lektionerna och våra 

intervjusvar tyder på att det ibland ansågs mer okej för en pojke att kalla någon för 

exempelvis ”hora” än för en flicka. Det var alltså som Nationella sekretariatet för 

genusforskning (2011) belyser, att ett visst beteende anses mer accepterat för en pojke än för 

en flicka och tvärtom. En anledning till detta kan vara att flickorna hade mer respekt för 

pojkarna då de i denna klassen var de som var mer framåt och dominanta. Vi kunde i våra 

intervjusvar antyda att flickorna lät pojkarna styra och ställa och behålla maktpositionen i 

klassen då de inte vågade ifrågasätta pojkarnas beteende. Detta gjorde kanske att flickorna 

därmed inte vågade säga till pojkarna på samma sätt om de kallade dem för ”hora” som om 

det vore en flicka som sa detta till dem. Skolverket (2009) konstaterar att maskuliniteter 

skapas genom ett maktspel av sexuell karaktär mot flickor. Även om detta inte stämmer 

överrens med vårt resultat från denna klassen är ett möjligt antagande att blandklasserna i 

skolans värld skulle göra det mer möjligt för pojkarna att kränka flickorna jämfört med om 

det hade varit homogena klasser.  

 

Majoriteten av våra intervjuade upplevde att det förekom ett hårt språk på idrott och hälsa-

lektionerna i skolan. Om vi ser till föreningsidrotten är det inte heller där ovanligt att ett hårt 

språk förekommer på planen (Fundberg, 2003). En möjlig anledning till det hårda språket på 

idrott och hälsa-lektionerna skulle kunna vara att samtliga elever i klassen vi intervjuade hade 

fostrats i någon form av föreningsidrott och tog därför med sig dessa normer och värderingar 

in i skolans värld. Det kan alltså vara som Sandahl (2005) nämner att föreningsidrotten har en 

påverkan på skolidrotten och dess normer. Samtidigt belyser Ungdomsstyrelsen (2005) att de 

föreningsaktiva ungdomarna i deras studie upplever mer kränkningar på idrott och hälsa-

lektionerna i skolan än vad de gör på sin fritidsidrott. En orsak till detta kan vara att 

kränkningarna inte uppfattas lika lätt när eleverna är med likasinnade på sin föreningsidrott 

som när det är med en mix av individer på lektionerna i idrott och hälsa. Ett möjligt antagande 

till att eleverna i denna idrottsklass inte upplever så mycket kränkningar på deras idrott och 

hälsa-lektioner skulle kunna bero på att alla hade en föreningsidrottslig bakgrund och var 

därmed likasinnade. 
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När vi frågade våra intervjuade elever om hur de upplevde omklädningsrumssituationen 

berättade samtliga att där inte förekommer någon form av kränkningar. Sett till tidigare 

studier ska det vara kränkningar anknutna till utseende som förekommer mest i 

omklädningsrummen (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003), men detta var alltså inget vi fick 

fram i våra intervjusvar. Kanske kan det vara så att det förekommer kränkningar, men att 

eleverna inte uppfattar dem på detta sätt. Precis som Ungdomsstyrelsen (2005) tar upp från 

föreningsidrotten förekommer det i dessa omklädningsrum kränkningar, men det är inget 

ungdomarna ser som nedsättande utan de tar det på skoj. Larsson (2004) belyser att det i 

skolans omklädningsrum ska vara ungdomarna från föreningsidrotten som ”härskar”. Våra 

intervjuade berättade däremot att alla var på samma nivå och ingen stod över någon annan. 

Detta kan bero på att samtliga i denna klass hade en föreningsidrottslig bakgrund. Ett par 

pojkar menade däremot på att det inte spelade någon roll om eleverna var vana vid 

omklädningssituationer från sin föreningsidrott eller inte, utan det var personligheten som var 

avgörande för om de kände sig trygga eller otrygga i ett omklädningsrum. Var de trygga i sin 

personlighet vågade de ta plats vilket samtliga i denna klass var, enligt de intervjuade.   

  

Här kan vi dra slutsatser som att det oftast var pojkarna som fick höra olika kommentarer på 

idrott och hälsa-lektionerna. Skulle en flicka få en kommentar av en pojke var det inte något 

de lätt ifrågasatte, eftersom flickorna upplevde sig som underordnade pojkarna. Både 

flickorna och pojkarna upplevde ett hårt språk på idrott och hälsa-lektionerna, men detta var 

inget de tog så allvarligt på. Det kan vara så att eleverna, som alla hade en föreningsidrottslig 

bakgrund, inte tar så hårt på detta språk då detta är en vana från deras föreningsliv. Deras 

föreningsidrottsliga bakgrund speglades även i diskussionerna om omklädningsrummen, då 

både flickorna och pojkarna menade på att det här inte förekom någon form av kränkning.  

 

9.3 Reflektion kring studiens genomförande 
 

Om vi ser tillbaka på vårt tillvägagångssätt kan vi konstatera att vi kunde gjort vissa 

förändringar. Våra intervjuer genomfördes med en idrottsklass vilket endast gav ett perspektiv 

på våra frågeställningar. Om vi skulle gjort samma undersökning en gång till hade vi även 

intervjuat en klass som inte hade idrott som intresse. Detta för att få en bredare och större bild 

av elevernas upplevelser av kränkande behandling på idrott och hälsa-lektionerna. Även om 

vi fick bra intervjusvar att utgå ifrån hade det möjligtvis kunnat bli mer intressant om vi 

intervjuat elever från olika klasser och därigenom eventuellt fått större skillnader mellan 

svaren. Det hade varit intressant att se om svaren hade skiljt sig om vi hade genomfört 
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intervjuer enskilt där Josefin hade intervjuat flickorna och Viktor intervjuat pojkarna, men 

eftersom vi inte hade någon erfarenhet av att intervjua valde vi att genomföra intervjuerna 

tillsammans. Eleverna hade kanske öppnat upp sig mer om de endast blivit intervjuade av 

någon med samma kön. Vi tycker också att det hade varit intressant att intervjua eleverna 

enskilt, då det i vissa fall kändes som att den ena bara höll med om vad den andra sa. Om vi 

ser till våra intervjufrågor känner vi nu i efterhand att efterarbetet till analysen hade blivit 

lättare om vi hade utformat några frågor med tydligare anknytning till maskulinitetsteorin. 

Även om vi fick ihop analysdelen hade den kunnat bli tydligare och smidigare om våra 

intervjufrågor sett lite annorlunda ut.  

 

I några delar av arbetet ville vi komma igång med skrivandet lite för snabbt, då det kändes 

som att vi inte kom någonstans. Vi insåg i efterhand att det lönade sig att vara väl påläst innan 

vi började med själva skrivandet, vilket ledde till ett bättre flyt i arbetsprocessen. Vi insåg 

också hur viktigt det var att rådfråga vår handledare och inte bara köra på det vi trodde var 

rätt. Ibland behövdes det bara lite vägledning för att komma in på rätt spår igen.  

 

Med vår undersökning hoppades vi kunna fylla det tomrum som fanns angående kränkningar 

på idrott och hälsa-lektionerna på gymnasiet. Eftersom vi inte hittat någon forskning som 

berör exakt det vi undersökte känns det som att vår undersökning har fyllt en lucka, trots att 

den inte var så djup då vi bara intervjuade en klass. 

 

9.4 Vidare studier 
 

I början av uppsatsen funderade vi på att även ha med lärarnas synvinkel på kränkningar, men 

kände sedan att detta blev för brett. En intressant fortsatt studie på kränkningarnas förekomst 

på idrott och hälsa-lektionerna skulle därför kunna vara att se vad lärarnas upplevelser är. Det 

skulle också vara intressant att se hur lärarna gör för att förebygga eventuella kränkningar på 

lektionerna i idrott och hälsa. Eftersom vi i denna studie endast fick tillgång till att intervjua 

en idrottsklass tycker vi dessutom att det skulle vara intressant att i vidare studier undersöka 

blandade klasser  med både fritidsidrottande elever och icke idrottsliga elever. 
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